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Cerere de înscriere  

la procedura de selecție de personal pentru ocuparea a 43 de posturi vacante înființate în afara 

organigramei Ministerului Justiției, pentru implementarea proiectului „Ghidul specializărilor 

expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), cofinanțat din Fondul Social 

European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 

 

Instituția publică centrală: Ministerul Justiției 

Numele şi prenumele candidatului: 

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la selecție): 

Adresa: 

E-mail: 

Telefon: 

Funcția solicitată: personal contractual - expert nr. ............. (se va completa obligatoriu) în cadrul 

proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), 

cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

(POCA) 2014-2020 

NOTĂ: candidații pot opta pentru una sau mai multe poziții de expert în cadrul proiectului, în 

situația în care aceștia îndeplinesc condițiile cerute în cadrul procedurii de selecție. 

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate, respectiv: 

1.  actul de identitate sau, după caz, orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; 

2.  |¯|diplomă  

           SAU  

     |¯| adeverință  

care atestă nivelul studiilor (studii universitare sau postuniversitare în domeniul de studii universitare 

corespunzător specializărilor prevăzute în „Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice 

judiciare”, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 199/C/18.01.2010, pentru care se aplică în 

cadrul procedurii de selecție); 

3.  documente care atestă vechimea în activitate și/sau în specialitatea studiilor, după caz:  

|¯| contract individual de muncă/carte de muncă/adeverință/extras REVISAL ori, după caz, document 

emis potrivit art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale, care dovedesc experiența specifică de minimum 3 ani în domeniul de studii 

universitare corespunzător specializărilor pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție; 

    SAU 
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|¯| în cazul experților judiciari, declarație pe proprie răspundere prin care candidatul declară că are 

experiență specifică de minimum 3 ani în specializările prevăzute în „Nomenclatorul specializărilor 

expertizei tehnice judiciare”, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 199/C/18.01.2010, pentru 

care se aplică în cadrul procedurii de selecție, dobândită în calitatea de expert judiciar; 

4. |¯| cazier judiciar  

    SAU  

     |¯| Îmi exprim consimţământul pentru obținerea de către Ministerul Justiției a extrasului de cazier 

judiciar, potrivit art. 20 alin. (7) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5.  adeverinţă medicală care atestă că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru 

exercitarea funcţiei, eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către medicul 

specialist de medicina muncii sau de unităţile sanitare abilitate, în condițiile legii; 

6. curriculum vitae datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care se menționează 

proiectul și postul vizat de candidat; 

7. un portofoliu de minimum 2 lucrări științifice publicate (articole/manuale/tratate/ 

rapoarte/studii/teze de doctorat) în specializările pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție 

sau în domenii conexe relevante pentru activităţile proiectului 

SAU 

în cazul experților judiciari, un portofoliu de minimum 5 rapoarte de expertiză validate de organele 

judiciare întocmite în specializările pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție, însoțit de 

declarație pe proprie răspundere privind validarea de către organele judiciare a rapoartelor de 

expertiză din portofoliu. 

Menționez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a procedurii de selecție. 

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte 

consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele: 

    Îmi exprim consimţământul                            |¯| 

    Nu îmi exprim consimţământul                       |¯| 

    cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare 

îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de selecție, membrilor comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor şi ale secretarului. 

    Declar pe propria răspundere că nu am fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni 

contra umanităţii, contra securității naționale, contra autorităţii, de corupție și de serviciu, contra 

înfăptuirii justiţiei, sau a unei alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în 

declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 

    Data:                                                                                        Semnătura: 
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